
  

 

 
 

รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นำ้และความช่วยเหลือ 
ศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ำ) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ   
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6445 โทรสาร 0 2298 6629 www.dwr.go.th IDLine: mekhalawoc Email: mekhala@dwr.mail.go.th 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
โทรศัพท์ 0 2666 7090  โทรสาร 0 2666 7100 www.dgr.go.th Email: itcenter@dgr.mail.go.th 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท์ 0 22656500 www.onep.go.th  Email: webmaster@onep.go.th 

รายงานฉบับที่ 386/2564 เวลา 15.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
เรียนรมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส. ทีป่รึกษา รมว.ทส. ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. อทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม 
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ 
 สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 2 -3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือ
เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอีก 1 วัน (12 ก.ค. 64) 

 
แผนที่อากาศ วันท่ี 12 ก.ค. 2564 เวลา ๐7.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันที ่12 ก.ค. 2564 เวลา 13.00 น. 

 

http://www.dwr.go.th/
mailto:mekhala@dwr.mail.go.th
http://www.dgr.go.th/
mailto:itcenter@dgr.mail.go.th
http://www.onep.go.th/
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

3. ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านพันวาล4 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร - 92.5 
บ้านบางฝนตก ต.รรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร - 92.5 
บ้านโป่งเกตุ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุร ี - 92.0 
บ้านจันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุร ี - 85.5 
บ้านเขาอ่าง ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี - 75.0 
บ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ - 74.0 
บ้านวังชุมทอง ต.วังใหม ่อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว - 71.0 
บ้านทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่ - 70.0 
บ้านคลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุร ี - 68.5 
บ้านโล๊ะดุหยง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่ - 68.0 

4. ค่าความชื้นในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม่นำ้โขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 ก.ค. 64 ความช้ืนในดิน [-] 6 ก.ค. 64 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 0-20 ลดลง 
กลาง 20-40 20-40 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันออก 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันตก 20-40 20-40 ทรงตัว 

ใต ้ 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอิ่มน้ำ 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ชลบุรี (เกาะสีชัง) 76.0 
จ.ตาก (เขื่อนภูมิพล) 74.5 
จ.เชียงใหม่ 40.3 
จ.ลำพูน 30.0 
จ.ภูเก็ต 26.0 
จ.นครพนม 26.9 
จ.เชียงราย (สกษ.) 26.8 



๓ 

5. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น.  

 
สถานขีอนแก่น เวลา 14.15 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ำในอางฯ 31,234 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 44 (ปริมาตรน้ำใชการได้

7,691 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 16) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2563 (30,324 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 43)  
มากกวาปี 2563 จำนวน 910 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 142.48 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 
81.16 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 39,693 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำใช้การได ้

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตร
น้ำรับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ำใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,017 30 217 2 20.04 6.61 8.50 8.50 9,445 
2.สิริกิติ์ 3,167 33 317 5 18.51 17.21 18.01 18.01 7,341 
3.จุฬาภรณ์ 103 63 66 52 2.65 1.04 1.00 1.02 78 
4.อุบลรัตน์ 818 34 237 13 4.29 2.34 5.10 5.09 3,822 
5.ลำปาว 713 36 613 33 5.92 4.19 1.82 1.82 1,737 
6.สิรินธร 1,177 60 345 30 0.73 2.84 0.00 0.00 789 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 64 7 61 6 0.78 0.97 0.18 0.44 896 
8.ศรีนครินทร์ 11,024 62 759 10 13.33 16.17 13.98 13.99 7,746 
9.วชิราลงกรณ์ 3,535 40 523 9 12.68 10.48 10.01 10.01 7,465 
10.ขุนด่านปราการชล 45 20 41 18 0.99 1.35 0.08 0.06 180 
11.รัชชประภา 3,294 58 1,943 45 32.76 45.38 5.05 6.17 2,850 
12.บางลาง 878 60 602 51 3.92 3.67 4.62 10.11 712 

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำ 2,365 ล้าน ลบ.ม. (46%) ปริมาณน้ำใช้การ 1,978 ล้าน ลบ.ม. (42%) 
๖.3 แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 181.00 ล้าน ลบ.ม. (31%) 
๖.4 แหล่งน้ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 4,145 ล้าน ลบ.ม. (48%) 
6.5 อ่างเก็บนำ้ขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำปัจจบุัน 119.38 ลา้นลบ.ม. (51%) 
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7. สถานการณ์น้ำในประเทศ ณ วันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2564 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย ์ จันทร์ 
9 

ก.ค. 
10 
ก.ค. 

11 
ก.ค. 

12 
ก.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม ่ 3.70 1.58 1.58 1.40 1.54 เพิ่มขึ้น -2.16 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.50 0.41 0.28 0.44 เพิ่มขึ้น -4.76 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 -0.17 -0.15 -0.20 -0.20 ทรงตัว -7.50 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 3.40 3.15 2.83 2.61 ลดลง -7.26 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค ์ 26.20 17.63 17.53 17.48 17.41 ลดลง -8.79 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.59 5.59 5.59 6.03 เพิ่มขึ้น -10.31 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 6.00 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 ลดลง -6.14 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 2.13 2.12 2.09 2.23 เพิ่มขึ้น -4.77 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.70 1.61 1.67 1.60 ลดลง -1.90 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.86 4.94 4.98 5.00 เพิ่มขึ้น -2.30 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.08 7.71 9.49 9.35 ลดลง -7.78 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 27.55 27.65 27.55 27.51 ลดลง -6.45 
X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.90 19.10 18.95 18.90 ลดลง -5.28 
X.37A แม่น้ำตาป ี พระแสง สุราษฎร์ธาน ี 11.70 6.36 6.87 7.72 8.16 เพิ่มขึ้น -3.54 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน้ม 8 
ก.ค. 

9 
ก.ค. 

10 
ก.ค. 

11 
ก.ค. 

12 
ก.ค. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.77 2.81 2.76 2.62 2.62 -10.18 -0.14 -0.15 ทรงตัว 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 6.67 6.45 6.60 6.63 6.88 -9.12 0.28 0.21 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 3.78 3.77 3.62 3.55 3.67 -8.53 0.05 -0.11 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 3.95 4.27 4.59 4.68 4.52 -7.48 -0.07 0.57 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.02 4.12 4.43 4.76 4.68 -7.82 0.25 0.66 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 4.44 4.45 4.71 4.92 5.11 -9.39 0.40 0.67 เพิ่มขึ้น 

*** ไม่มีสถานการณ ์

9. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

***ไม่มีสถานการณ์  
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10. พืน้ที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เนื่องจากในพื้นที่เสี ่ยงดินถล่มมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือ จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออก จังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด และภาคใต้ จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา 
กระบี่ ตรัง และสตูล ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ทำการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภั ยดินถล่มและ
น้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทำการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป 

11. เหตุการณ์วิกฤตน้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
  ไม่มีสถานการณ ์

12. สถานการณ์ภาวะน้ำท่วม และสถานการณ์ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (ปภ.) 
 น้ำป่าไหลหลาก 
 จ.ตรัง วันที่ 10 ก.ค. 64 เวลา 06.00 น. เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่ อ.กันตัง ต.โคกยาง (ม.6)  

ต.บางหมาก อ.วังวิเศษ ต.วังมะปรางเหนือ ต.เขาวิเศษ (ม.8) อ.สิเกา ต.นาเมืองเพชร ต.กะลาเส อ.เมืองฯ ต.นาโต๊ะหมิง 
(ม.2,3,4,6) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ อ.วังวิเศษ ต.เขาวิเศษ (ม.8) ระดับน้ำลดลง 

 จ.ระนอง วันที่ 10 ก.ค. 64 เวลา 09.25 น. เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองฯ 
ต.บางนอน (ม.1) ต.บางริ้น (ม.2) อ.กระบุรี ต.น้ำจืด (ม.1,2,3,9) ต.ลำเลียง (ม.7) ต.ปากจั่น (ม.7) ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ อ.กระบุรี ต.ปากจั่น (ม.2,5,6) ระดับน้ำลดลง 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 12 – 18 กรกฏาคม 2564)  
 ในช่วงวันที่ 12 - 13 ก.ค. 64 ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง 
ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในวันที่ 14 – 18 ก.ค. 64 ร่องมรสุมพาดยังคงผา่น
บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 ในวันที่ 12 ก.ค. 64 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 3 เมตร สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 18 ก.ค. 64 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง 

14. ความช่วยเหลอืภัยแล้งสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความช่วยเหลือในพื้นทีป่ระสบปัญหาภัยแลง้ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 – 12 กรกฏาคม 2564 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ่ายน้ำสะอาด 

(ลิตร) 

น้ำดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 
ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 ลำปาง 376,300 3,775,705 - 171,680 461,548  2,611  
เชียงใหม่ - 170,862 - 21,201 87,675  -    

แม่ฮ่องสอน - 147,962 - 9,248 60,986  -    
เชียงราย - 880,712 600 56,846 175,602  -    

กำแพงเพชร - 164,829 - 44,125 179,310  -    
พะเยา 291,700 - - 500 1,350  -    
ลำพูน 2,278,900 - - - -  4,700  

ภาค 2 อุทัยธาน ี 77,760 - - - -  4,000  
นครสวรรค์ 1,572,480 30,000 - 14,672 11,929  8,800  
เพชรบูรณ์ 16,200 - - 1,200 4,800  -    

ภาค 3 สกลนคร 3,566,200 - - 4,142 15,131  2,383  



๖ 

อุดรธาน ี 4,492,500 - 1,500 4,311 19,925  1,390  
หนองคาย 588,400 - - 370 1,442  5,800  

เลย - 72,000 - 76 1,079  -    
หนองบัวลำภ ู - - 1,000 - -  -    

ภาค 4 ขอนแก่น 1,227,350 - - 2,478 9,309  -    
มหาสารคาม 120,300 - - 469 1,876  -    

ภาค 5 บุรีรัมย์ 292,000 - - 1,970 5,249  -    
นครราชสีมา 599,500 - - 2,218 7,464  -    

ภาค 6 สระแก้ว 272,000 - - 14,350 50,000  -    
ปราจีนบุรี 4,392,700 - - 1,022 3,486  6,150  
จันทบุรี 4,364,400 - - 2,230 6,415  8,000  
ระยอง 247,300 - - 478 1,378  700  
ตราด 346,800 - - 2,310 5,285  16,800  

ภาค 7 สุพรรณบุรี 10,917,420 - - 1,310 4,298  3,545  
ราชบุรี 317,520 12,000 - 121 393  724  

ภาค 8 นครศรีธรรมราช 8,527,680 - - 1,800 5,488  18,500  
ภาค 9 พิจิตร 1,689,720 - - 7,714 21,984  82,500  

แพร่ 2,226,720 - - 1,503 4,505  6,600  
พิษณุโลก 1,506,600 - 6,757 195 515  1,623  
สุโขทัย 270,720 - 2,388 306 1,124  -    
น่าน - - 1,500 - -  -    

อุตรดิตถ ์ 159,000 855,250 1,008 4,760 15,250  2,000  
ภาค 10 สุราษฎร์ธานี 579,200 164,000 - 180 640  1,100  
ภาค 11 อุบลราชธานี 125,300 - - 1,274 4,241  -    

อำนาจเจริญ 208,550 - 600 1,790 6,326  -    
 36 จังหวัด 51,651,220 6,273,320 15,353 376,849 1,176,003  177,926  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 1 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งฝนทิ้ง

ช่วง พื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,200 ไร่ โดยสูบน้ำจากแม่น้ำลี้ บริเวณหน้าฝายแม่เทย ณ บ้านวังมน ม.4 ต.
แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน เข้าสู่คลองส่งน้ำเพ่ือกระจายไปยังพ้ืนที่การเกษตร 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.4 ม.5 ม.12 ม.14 ต.แม่ตืน 
และ ม.6 ต.ศรีวิชัย  

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ     1,200         ไร่                     -           ลูกบาศก์เมตร 
  -           ครัวเรือน             -           คน 
 

  

 

 

 

 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           (ด้านทรัพยากรน้ำ) 


